
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedas 

 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

 
UAB „Birštono šiluma“  

PASIŪLYMAS 

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO 

„ Darbų pirkimas įgyvendinant projektą „UAB „Birštono šiluma“ centralizuoto šilumos tiekimo tinklų 
atnaujinimas“ VP2-4.2-ŪM-02-K-03-012“ 

 
20___-___-___Nr.______ 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 
surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, įrašomas 
atsakingojo partnerio  adresai/ 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, 
vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)   

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti 
subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 
pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 



2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. 

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 
kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.  

Mes siūlome šiuos Darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 
reikalavimus: 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos/darbai Kiekis Mato 
vnt.  

Kaina, Lt 
(be PVM) 

Kaina, Lt 
(su PVM) 

1 2 3 4 5 6 
1 statinio projekto parengimas 1 Komp.   
2 statinio projekto vykdymo 

priežiūra   
1 Komp.   

3 šilumos tiekimo trasų 
rekonstrukcijos (ar naujų atkarpų 
tiesimo) darbai 

1 Komp.   

                                                          IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   
 

Iš viso kaina žodžiais be PVM_____________________ 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   
 

 
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 
 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 
(rekomenduojama pavadinime 
vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo 
lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ 

   

   

   
 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra.  
  

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 

  
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

______________ 
 



 

 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 
3 priedo tęsinys  

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio 

asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 
 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEK ĖJO DEKLARACIJA  

 
20___-___-___ Nr.______ 

_____________ 
(Sudarymo vieta) 

 
 

1. Aš, ______________________________________________________________ , 
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , 
                                                                                (Tiekėjo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame _________________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas) 

___________________________________________________________________________ , 
skelbtame ________________________________________________________________________ 

(šaltinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, 

____________________________________________________________________________ , 
data ir numeris ir  nuoroda į CVPIS) 

 
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos. 

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus 
atmestas. 

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
 

     
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigos)  (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

______________ 
 


